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Estudo de polimorfismos de DNA associados aos distúrbios do 

desenvolvimento  

 

Resumo do projeto inicial 

 

Os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID), também denominados 

transtornos globais do desenvolvimento, constituem um grupo caracterizado por 

alterações presentes desde idades precoces e que se manifestam nas áreas de 

desenvolvimento da comunicação, comportamento e relação interpessoal. Essas 

alterações são constatadas quando há atraso em relação ao esperado para uma 

determinada idade ou estágio de desenvolvimento da criança. Compondo tal grupo 

temos: o transtorno autista, o transtorno de Asperger, a síndrome de Rett, o transtorno 

desintegrativo infantil e transtornos invasivos do desenvolvimento não especificados 

de outra forma. (DSM IV, 1995). 

O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento que prejudica a 

interação social, a comunicação e o comportamento do individuo.  Pacientes autistas 

apresentam dificuldades na comunicação e interação social e/ou comportamentos 

repetitivos e estereotipados (LEVY, MANDELL, SCHULTZ, 2009).  Do ponto de vista 

clínico, o autismo apresenta um quadro altamente variado. Têm sido descritos tanto 

autistas clássicos, com ausência de comunicação verbal e deficiência mental grave, 

quanto autistas com sociabilidade comprometida, que apresentam habilidades verbais 

e inteligência normal (KELLER et al., 2003). O autismo é a manifestação mais severa 

do espectro de distúrbios conhecidos como Transtornos Invasivos do Desenvolvimento 

(TID).  

 O autismo apresenta um forte componente genético e há muito se 

avalia que os genes desempenham um papel central na fisiopatologia do autismo e de 

suas condições relacionadas. Ainda não se sabe a identidade e o número de genes 

envolvidos com o autismo. Um estudo realizado por Pickles et al. (1995) indicou que 

pelo menos 3 a 10 genes devam estar relacionados ao aparecimento do transtorno, 

enquanto outros autores sugerem um número maior de genes responsáveis pelo 

estabelecimento do autismo (RISCH et al., 1999). A relevância desses genes na 

origem do autismo é determinada pelo uso de métodos experimentais para estimar a 

atividade biológica, expressão e associações alélicas nas populações com autismo e 

em suas famílias. O intuito dessas pesquisas é obter uma evidência genética que 

suporte a relação de certos polimorfismos com a suscetibilidade ao autismo.  



As relações entre polimorfismos de DNA e as diferenças fenotípicas humanas, 

como a suscetibilidade a doenças, ainda são pouco compreendidas. Deste modo, uma 

busca extensiva sobre as influências genéticas nas doenças complexas deveria 

envolver o exame de todos os polimorfismos genéticos em um grande número de 

indivíduos afetados e controles. Isto seria eventualmente possível através de um 

resequenciamento completo do genoma, o que ainda é uma prática pouco acessível e 

dispendiosa.  Contudo, é possível estudar de forma sistemática, utilizando técnicas 

usuais de biologia molecular, variantes genéticos ou polimorfismos associados a 

doenças genéticas (CLAYTON et al, 2005; ROPERS, 2007).   

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo o estudo de polimorfismos de 

DNA associados aos TID, tendo como base a detecção e análise da freqüência de 

polimorfismos de genes candidatos em amostras de DNA de sujeitos afetados e 

controles oriundos da nossa população. É sabido que a população brasileira constitui 

um dos grupos mais heterogêneos do mundo, como resultado de cruzamentos 

interétnicos entre europeus, africanos, ameríndios e asiáticos (ALVES-SILVA et al, 

2000). Há pouquíssimos dados sobre esse tipo de estudo na população brasileira, o 

que evidencia a importância de um estudo nessa área. Além disso, nossos dados 

serão importante fonte de comparação com trabalhos já realizados com populações 

européias, africanas e asiáticas. Estes polimorfismos podem explicar muito da nossa 

diversidade genética e trazer subsídios importantes para a melhor compreensão do 

tema e das pesquisas desenvolvidas na área.  

Aqui estão apresentados os resultados iniciais da investigação de variantes de 

três polimorfismos funcionais do gene SLC6A4. Nossas análises englobaram 

indivíduos portadores de transtorno invasivo do desenvolvimento, e grupo controle, 

oriundos da população brasileira. Este é um levantamento inicial de dados visando 

analisar as variantes polimórficas deste gene e suas possíveis relações com 

endofenótipos comportamentais do TID e grau de suscetibilidade ao autismo. 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

A quarta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais (DSM 

IV, 1995) e a Décima edição da Classificação Internacional de Doenças (CID 10, 

1993), criaram uma categoria de doenças que foram chamadas de Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento (TID) pelo primeiro, e de Transtornos globais do 

desenvolvimento pelo segundo. Os TIDs são caracterizados por deficiência profunda e 

severa nas mais diversas áreas do desenvolvimento: social, da comunicação e de 

comportamentos estereotipados e restritivos. Esses transtornos incluem o Autismo, 

síndrome de Asperger, transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outra 

especificação, Síndrome de Rett e Transtorno Desintegrativo da Infância, dos quais 

nos interessam os três primeiros (KLIM, 2006).  

O autismo é a manifestação mais severa dos Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento (TID). O Autismo é uma Síndrome comportamental associada a três 

grandes domínios: Comportamento excessivamente ritualístico e repetitivo, déficits na 

comunicação verbal e não verbal e uma interação social anormal, que tem se 

transformado em uma aflição para os familiares dos afetados devido à extrema 

dependência destes até mesmo na vida adulta (WASSINK et al, 2002; VORTSMAN et 

al., 2006).  Segundo o National Institute of Child Health and Human Development 

(NICHD) o autismo é uma doença neurobiológica complexa, chamada de deficiência 

do desenvolvimento porque começa antes dos três anos de vida, ocasionando retardo 

ou problemas em muitas habilidades que aparecem da infância para a vida adulta. 

Pessoas com autismo podem ter características muito distintas, sendo consideradas 

dentro de um espectro, onde um grupo de desordens com características semelhantes 

atuam, e que pode variar de indivíduos extremamente comprometidos até um 

acometimento considerado dentro de um padrão superdotado (KLIM, 2006; NICHD, 

2005).  

As manifestações neurobiológicas apresentadas pelos pacientes autistas 

sugerem maior contribuição de componentes genéticos do que de fatores ambientais 

na etiologia da doença (BAILEY et al., 1995; LAURITSEN and EWALD, 2001; 

RUTTER, 2000), Uma evidência da presença de um importante componente genético 

na etiologia do autismo foi obtida através de estudos de concordância em gêmeos, nos 

quais pelo menos um dos membros de um par era afetado (BAILEY et al.,1995).   A 

alta concordância entre gêmeos monozigóticos observada nesses estudos indica a 



grande importância de um componente genético na gênese do autismo e a baixa 

concordância em gêmeos dizigóticos, sugere um modelo de herança poligênico ou 

multifatorial para a doença (CARVALHEIRA et al, 2004; COOK et al. 1997).  

A etiologia do autismo é pouco compreendida tanto no nível celular quanto no 

molecular.  As abordagens genéticas para o entendimento do autismo visam a 

identificação de variantes de risco em genes específicos, e através destas começar a 

desvendar os mecanismos biológicos envolvidos na sua etiologia. Ainda não se sabe a 

identidade e o número de genes envolvidos com o autismo. Existem por volta de 13 

estudos publicados de triagens genômicas sobre o espectro autista (IMGSAC, 1998; 

BARRETT et al.,1999; PHILIPPE et al., 1999; BUXBAUMET  et al., 2001; IMGSAC, 

2001; LIU et al.,2001; AURANEN et al., 2002; SHAO et al.,2002;YONAN et al., 2003; 

BUXBAUM et al.,2004; YLISAUKKOOJA et al., 2004; MCCAULEY et al., 2005, THE 

AUTISM GENOME PROJECT CONSORTIUM, 2007). Evidências sobre a localização 

dos possíveis genes candidatos podem ser encontrados em diversas regiões ao longo 

do genoma, mais especificamente nas regiões 2q, 7q, 11p e 17q.   

Muitos estudos analisam polimorfismos de genes candidatos aos TID, 

particularmente relacionados ao transtorno autista (SYKES e LAMB, 2007; CHOO et 

al, 2007; HRANILOVI et al, 2008). Devido à presunção óbvia pela qual, variantes 

alélicas poderiam redundar em proteínas funcionalmente diferentes houve a realização 

de inúmeros experimentos na esperança de estabelecer associações positivas com 

um ou outro alelo e o espectro autista. 

Uma categoria de genes que vem recebendo muita atenção engloba os genes 

responsáveis pela codificação das proteínas envolvidas no metabolismo do 

neurotransmissor cerebral serotonina (COOK e LEVENTAL, 1996). O interesse nestes 

genes deve-se as primeiras descobertas de hiperserotonemia em aproximadamente 

30% dos indivíduos autistas (SCHAIN e FREEDMAN, 1961). Assim mutações em 

genes importantes para a função do sistema serotoninérgico, têm sido alvos de muitos 

estudos. A serotonina é essencial durante o desenvolvimento e se alterada pode 

contribuir para as anomalias estruturais no cérebro e para as características centrais 

de comportamento encontradas em autistas (ANDERSON, 2002). Whitaker-Azimitia 

(2001) relata que a serotonina trabalha na regulação do desenvolvimento cerebral 

antes de ser um neurotransmissor no cérebro maduro, e que o seu aumento durante o 

desenvolvimento é a causa provável de perdas dos terminais serotorninérgicos, que 

podem levar a alterações dos processos de desenvolvimento, e ocasionar diminuição 

do volume hipocampal, diminuição na árvore dendrítica e com isso perda de conexões 



com o córtex.  É devido a estas alterações e as funções desempenhadas por essa 

substância no período embrionário e como neurotransmissor, cuja sinalização anormal 

pode contribuir para o comportamento autístico, que os genes que codificam proteínas 

participantes do sistema serotoninérgico, são candidatos para estudo em autistas. 

Alguns desses genes já vêm sendo estudados em indivíduos afetados, tanto para os 

genes que codificam o transportador da serotonina (5-HTT) quanto os genes que 

codificam seus receptores (5-HTRs).  

O gene do transportador da serotonina (SLC6A4) é um dos maiores 

moduladores da neurotransmissão serotoninérgica. O gene SLC6A4 está localizado no 

braço longo do cromossomo 17 (17q11.2)  e contém 14 éxons compreendendo mais 

de 35 kb, com seus dois primeiros exons (1a e 1b) sendo alternativamente transcritos. 

Evidências tem sido encontradas entre o autismo e marcadores cobrindo a região 

17q11.2 e o gene  SLC6A4 (IMGSAC 2001; Cantor et al 2005; McCauley et al 

2004;Stone et al 2004; Sutcliffe et al 2005; Yonan et al 2003). Porém não foram 

encontradas de forma consistente mutações diretamente relacionadas com o autismo.  

Por outro lado, diferentes estudos sugerem associações entre o autismo e diferentes 

polimorfismos no gene SLC6A4. São três os polimorfismos mais extensivamente 

estudados dentro deste gene, a inserção-deleção de 44 pares de base na região 

promotora do gene, as VNTR (número variável de repetições em tandem) no intron 2 

(12, 10 ou 9 repetições), e polimorfismos de base única (SNP) (Cook et al 1997; 

Conroy et al 2004; Coutinho et al 2004;Kim et al 2002; Klauck et al 1997; McCauley et 

al 2004; Maestrini et al 1999; Mulder et al 2005; Persico et al 2002; Tordjman et al 

2001; Yirmiya et al 2001, Devlin, 2005, Brune et al, 2006, Longo et al, 2009). 

Foi demonstrada que a variante longa do promotor era responsável por um 

aumento na eficiência da transcrição e uma maior taxa de recaptação da serotonina, 

em contraste com o alelo curto (LESCH et aL, 1996; GREENBERG et aL,1999; 

NOBILE et aL, 1999). O alelo com 12 repetições é a variante mais comum das VNTR e 

foi observada uma maior expressão em tecido cerebral embrionário em ratos 

(MACKENZIE et al, 1999). Em outros trabalhos foi descrita uma transmissão 

preferencial da variante longa do promotor relacionada com o autismo (KLAUCK et al 

1997, YIRMIYA et al 2001). O estudo de Tordjman et al (2001) descreveu a 

transmissão da variante curta do promotor em indivíduos severamente 

comprometidos, e também encontrou evidência da transmissão da variante longa 

dentro do grupo geral analisado.  Cook et al (1997) encontraram  evidencia do 

aumento da transmissão da varainte curta em 86 trios autisticos. Em contraste existem 

vários trabalhos que não encontraram evidencias da associação tanto da variante 



curta ou longa (MAESTRINI et al 1999, PERSICO et al 2002, BETANCUR et al, 2002, 

KIM et al, 2005). 

Apesar de associações entre os transtornos do espectro autista (ASD) e o 5-

HTTLPR (DEVLIN 2005; MUHLE, 2006; CHO et al, 2007), muitos resultados ainda são 

contraditórios ou inconclusivos. Muitos destes estudos têm uma amostra de tamanho 

reduzido ou restrita a um grupo étnico específico para que seja rejeitada ou 

confirmada definitivamente a hipótese da associação (RAMOZ, 2006). Assim é 

importante a realização de novos estudos onde com uma amostragem maior de 

diferentes grupos étnicos, pois o acúmulo de informações sobre o trará importantes 

subsídios para a melhor compreensão do tema. Neste ponto um estudo com a 

população brasileira notadamente miscigenada mostra-se extremamente vantajoso, 

além do que se deve levar em conta que poucos destes estudos foram levados a 

efeito em amostras de famílias brasileiras.  

 

 

Objetivos 

 

Estudar variantes polimórficas do gene transportador serotonina em indivíduos 

portadores de transtorno invasivo do desenvolvimento e em controles, oriundos da 

população brasileira. Determinar a frequência dos alelos longo e curto do gene 

transportador da serotonina, do polimorfismo de inserção de VNTR do intron 2,  do 

polimorfismo da 3´UTR  em indivíduos portadores de transtorno invasivo do 

desenvolvimento e em controles. Verificar a hipótese de associação preferencial de 

um dos alelos do gene transportador da serotonina e do polimorfismo de VNTR, e da 

3´UTR  nos sujeitos com TID. 

 

 

 

 

 



 

Metodologia 

 

Casuística  

 

Os sujeitos com TID foram averiguados a partir da Clínica de Atendimento TID-

Mack, mantida pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, SP). Também foram averiguados 

sujeitos com TID a partir da clinica de atendimento da AVAPE (Associação para 

Valorização e Promoção dos Excepcionais) de São Bernardo do Campo. Todos os 

pacientes foram submetidos aos mesmos instrumentos e critérios de diagnostico 

baseados no DSM-IV e CID-10. Em (MARTELETO E PEDREMÔNICO, 2005). Todos 

os indivíduos com TID foram aplicados 2 questionários de triagem para o espectro do 

autismo, o ASQ - Autism Screening Questionnaire (BERUMENT  et al,  1999) e o ABC- 

Autism Behavior Checklist Estes instrumentos exploram as diversas áreas de 

dificuldades que os indivíduos com TID apresentam: na comunicação, interação social 

e comportamentos repetitivos e estereotipados.  

Nossa amostra incluiu indivíduos com idade superior a 3 anos e que foram 

diagnosticados conforme critério acima com autismo, síndrome de Asperger ou 

Transtorno Invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. Pacientes com TID, 

com quaisquer comorbidades de etiologia conhecida associada foram excluídos. 

Este trabalho analisou, até o momento, o sangue de 50 crianças 

diagnosticadas com TID e sem nenhuma comorbidade associada, e de seus pais 

biológicos. Nossa população controle consiste, de indivíduos normais da população 

presente na Universidade Presbiteriana Mackenzie (alunos e funcionários). Até o 

momento foram coletadas 111 amostras sanguíneas de uma população controle 

representativa da população atendida na clinica TID-Mack e AVAPE. O antecedente 

racial foi determinado pelas características étnicas do individuo e pela informação da 

família sobre o pais de nascimento dos 4 avós do sujeito do qual era obtido uma 

amostra de DNA. Foi considerado como sendo antecedente racial branco os 

indivíduos sem evidencia de antecedente racial negro e/ou indígena e/ou oriental e 

como não-branco os indivíduos que apresentassem evidencia de qualquer um destes 

antecedentes raciais (DA SILVA ET AL, 2005).  



A autorização para o estudo genético de cada paciente foi realizada após 

entrevista com os pais ou responsável, na qual foram expostas as informações sobre o 

trabalho, seguidas do preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Após o consentimento, foram colhidas amostras de sangue periférico, dos pacientes e 

controles, para a extração de DNA genômico e triagem das mutações do gene em 

estudo. 

A presente pesquisa foi amparada pelo parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa da UPM do projeto SISNEP número 1166405. 

 

 

Extração de DNA 

 

A extração de DNAg foi realizada após a coleta por punção venosa de 5ml de 

sangue periférico, segundo a técnica descrita por MILLER et al. (1988). As amostra de 

DNA obtidas foram submetidas a eletroforese em gel de agarose 0,7% para 

quantificação utilizando marcadores de concentração (ë DNA, Invitrogen). 

 

 

Análise de polimorfismos no gene (SLC6A4) do transportador da Serotonina 

 

O gene transportador da serotonina possui 14 éxons (Lesch et. al., 1994). Foi 

detectado um polimorfismo localizado a aproximadamente 1 kb a montante do sítio 

iniciador da transcrição do SLC6A4, composto por 16 elementos repetidos. O 

polimorfismo consiste numa inserção (ins) � configurando o alelo longo - ou deleção 

(del) � configurando o alelo curto- de 44 pares de bases envolvendo os elementos 

repetidos 6 a 8. Este polimorfismo foi designado como 5-HTTLPR por LESCH (1996). 

Foi pesquisado portanto o polimorfismo SLC6A4, 44bp ins ou del. 

A amplificação das variantes curta (484 bp) e longa  (528 bp)  do 5-HTTLPR  foi 

realizada utilizando os oligonucleotídeos stpr5, (correspondendo aos nucleotídeos �

1416 a  �1397) com a seqüência (5-GGCGTTGCCGCTCTGAATGC-3), e stpr3,( 



correspondendo aos nucleotideos �910 a �888) com a seqüência 5-

GAGGGACTGAGCTGGACAACCAC-3, como previamente descrito Lesch (1996). 

Para avaliação do polimorfismo do número de VNTR no intron 2 do gene também foi 

utilizada a amplificação por PCR com os iniciadores HTT 2X (5�- 

TGGATTTCCTTCTCTCAGTGATTG-3´) e HTT2Y (5´- 

TCATGTTCCTAGTCTTACGCCAGTG -3´). O tamanho dos produtos amplificados 

permite identificar o número de copias das VNTR: 390bp (12 copias), 360 bp (10 

copias) ou 345bp (9 cópias), segundo COOK e LEVENTHAL (1996). 

A reação de PCR foi realizada em um volume final de 30 µl contendo 20-100ng 

de DNA, 100 mm dNTPs, 0.1 mg de cada iniciador, 1.5 mM MgCl2, 20 mM Tris�HCl, 

pH 8.6, 50 mM KCl, 0.2% (w/v) bovine serum albumin, 5% DMSO e 0.5 U Taq 

polymerase. Desnaturação inicial 95°C por 3 min, seguido por dois ciclos a  95°C (30 

s), 63°C (30 s) e 72°C (1 min), dois ciclos com temperatura de anelamento de 62°C 

(30 s) e 35 ciclos com temperatura de anelamento de 61°C (30 s), com extensão (72°C 

) final de 10 min  

 Os produtos da PCR foram submetidos a eletroforese em gel de poliacrilamida 

3%  para visualização dos alelos polimórficos.  

 

A análise do polimorfismo da região 3´UTR do gene SLC6A4 foi realizada 

através de amplificação por PCR segundo Conroy et al (2004). Variantes polimórficas 

da região 3´UTR, foram amplificadas através de primers que flanqueiam o local 

(Senso(5´→3´): 5´CCG CTT GAA TGC TGT GTA ACA CAC� 3´, Anti-senso (3´→ 5´): 

5´- GTA CCC TTC CAA TAA TAA CCT CC � 3´) e geram fragmentos de 714 pares de 

bases 

 Após a amplificação, os fragmentos foram submetidos a digestão enzimática 

utilizando a enzima MseI (Promega). Na presença do alelo normal (G), um sítio de 

restrição é abolido e os fragmentos amplificados permanecem com 741 pb. Na 

presença do alelo mutado T, o sítio de restrição é reconhecido, gerando fragmentos de 

689 pb e 52 pb.  

A reação de PCR foi realizada em um volume final de 25 µl contendo 60-100 ng 

de DNA, 100 mm dNTPs, 0.1 mg de cada iniciador, 1.5 mM MgCl2, 20 mM Tris�HCl, 

pH 8.6, 50 mM KCl, 0.2% (w/v) bovine serum albumin, 5% DMSO e 0.5 U Taq 

polymerase. Desnaturação inicial 95°C por 3 min, seguido por dois ciclos a 95°C (30 

s), 63°C (30 s) e 72°C (1 min), dois ciclos com temperatura de anelamento de 62°C 



(30 s) e 35 ciclos com temperatura de anelamento de 56°C (30 s), com extensão final 

de 10 min a 72°C. O produto da amplificação (fragmentos de 741pb) será submetido à 

digestão pela enzima de restrição Mse I, a 37°C, por 4h, segundo as instruções do 

fabricante (Promega).   

Os produtos obtidos foram submetidos a eletroforese em gel de agarose  2%  

para visualização dos alelos polimórficos. 

 

 

Análise dos resultados 

 

 

Freqüências alélicas foram estimadas por contagem direta. A distribuição dos 

genótipos e freqüências alélicas nas amostras controles e pacientes foram  

comparadas através do teste do qui-quadrado com nível de significância de 5%. As 

distribuições gênicas e genotípicas foram calculadas para testar se as proporções 

estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg.  



 

Resultados e discussão 

  

 

1-Amostra de indivíduos 

 

Por motivos de força maior, não foi possível obter o número de pacientes 

esperado para a análise, conforme inicialmente programado. Aqui foram analisados o 

DNA de 50 portadores de Transtornos invasivos do desenvolvimento (TID) distribuídos 

com idades entre 3 e 40 anos (media de 11,84 ± 6,96 anos) sendo que 75% da 

amostra apresentava idade de até 14 anos. Os tipos de TID diagnosticados foram: 

Autismo infantil ou Atípico (15 indivíduos), Síndrome de Asperger (11 indivíduos), tipo 

não especificado (1 individuo), e os demais com TID sem outra especificação (TID-

NE). Apenas 5 sujeitos são do sexo feminino. Foram analisados também o DNA dos 

pais biológicos dos portadores de TID. 

A todos os indivíduos com TID foram aplicados 2 questionários de triagem para 

o espectro do autismo, o ASQ e o ABC. Os dados referentes à categorização das 

tabelas ASQ e ABC são descritos assim: indivíduos com pontuações maiores que 67 

no ABC e maiores que 21 pontos no ASQ são considerados autistas; indivíduos com 

pontuações entre 54 e 67 no ABC e entre 15-21 no ASQ são considerados, 

respectivamente, com moderada probabilidade e portadores de TID e finalmente 

indivíduos com pontuações inferiores a 49 no ABC e menores que 15 no ASQ são 

considerados como pertencentes fora do espectro autista (tabela 1). 

 

Tabela 1: Significado da pontuação dos instrumentos ASQ e ABC 

ASQ Normal 0-14 ABC Normal <49 

 TID 15-21  Leve probabilidade 47-53 

Moderada probabilidade 54-67  Autista >21  

Autismo >68 

 



Tabela 2 � Identificação dos indivíduos com TID, diagnóstico, sexo, idade e pontuações no 

ASQ e ABC 

Identificação  Idade  sexo Pontuação ASQ Pontuação ABC Diagnostico clinico  

1 15 M 22 104 S. DE ASPERGER 

2 22 M 19 122 S. DE ASPERGER 

3 12 M 20 78 S. DE ASPERGER 

4 15 M 28 102 AUTISMO INFANTIL 

5 13 M 31 126 S. DE ASPERGER 

6 13 M NÃO CONSTA 68 S. DE ASPERGER 

7 8 M 15 70 TID-NE 

8 11 M 25 NÃO CONSTA TID-NE 

9 8 M 14 67 AUTISMO INFANTIL 

10 10 M 19 44 TID-NE 

11 10 M 25 66 AUTISMO INFANTIL 

12 5 F 19 75 TID-NE 

13 6 M 14 25 TID-NE 

14 6 M 26 76 AUTISMO INFANTIL 

15 15 M 26 65 S. DE ASPERGER 

16 24 M 22 73 S. DE ASPERGER 

17 20 M 29 96 S. DE ASPERGER 

18 14 M 25 87 AUTISMO INFANTIL 

19 6 M 26 89 TID-NE 

20 11 M 27 90 TID-NE 

21 16 M 24 75 AUTISMO INFANTIL 

22 11 M NÃO CONSTA 84 AUTISMO INFANTIL 

23 15 M 27 45 TID-NE 

24 8 M 27 90 AUTISMO INFANTIL 

25 23 M 32 93 S. DE ASPERGER 

26 11 M 28 112 TID-NE 

27 9 M 27 106 TID-NE 

28 10 F 35 107 TID-NE 

29 6 M 27 74 TID-NE 

30 40 M 32 96 AUTISMO ATÍPICO 

31 31 M 19 76 S. DE ASPERGER 

32 8 M NÃO CONSTA NÃO CONSTA ? 

33 13 M 30 90 TID-NE 

34 9 M NÃO CONSTA NÃO CONSTA TID-NE 

35 9 M NÃO CONSTA NÃO CONSTA TID-NE 

36 8 M 22 64 TID-NE 

37 7 M 29 80 TID-NE 

38 5 F 18 73 AUTISMO INFANTIL 

39 9 M 26 67 AUTISMO INFANTIL 

40 10 F 13 59 AUTISMO INFANTIL 

41 6 M 18 74 TID-NE 

42 7 M 26 75 TID-NE 



Cont.Tabela 2      

43 11 M 25 72 AUTISMO ATÍPICO 

44 8 M 20 82 TID-NE 

45 8 M 23 52 S. DE ASPERGER 

46 21 M 13 81 TID-NE 

47 3 M 23 56 AUTISMO INFANTIL 

48 8 F 10 54 TID-NE 

49 4 M 9 60 AUTISMO INFANTIL 

50 14 M 16 43 TID-NE 

 

 

A amostra foi analisada com relação a distribuição dos pacientes por gênero 

sexual e comparados aos controles, conforme observado na tabela abaixo:  

 

Tabela 3: Distribuição de pacientes e controles por gênero sexual 

 Masculino   Feminino  Total   

 N % N % N % 

Casos  45 90 5 10 50 100 

Controles 44 39,6 67 60,4 111 100 

Total  89 55,3 72 44,7 161 100 

 

 

Na literatura é descrita a predominância do sexo masculino sobre o feminino 

em TID, aqui obtivemos uma proporção de 9 meninos para cada menina, apesar de, a 

quantidade de indivíduos do sexo masculino ser bem mais expressiva do que o 

esperado (4:1), essa distorção, provavelmente deve-se ao tamanho reduzido da nossa 

amostra (CARAVALHEIRA et al, 2004; COOK et al, 1997; CHO et al, 2007). Wing 

(2002), ao estudar a prevalência do gênero sexual no autismo, propôs que apesar dos 

indivíduos do sexo masculino serem acometidos com maior freqüência, o são em 

graus mais leves que os do sexo feminino, sugerindo que haja uma carga genética 

diferentes em relação ao gênero.  

Devemos ressaltar também que em nossa amostra, há uma sobre-

representação de indivíduos com síndrome de Asperger (22,45%), pois como tem 

melhor rendimento, freqüentam a Instituição AVAPE para capacitação profissional. 



Sabe-se que neste grupo de indivíduos a razão sexual aproxima-se de 9 homens para 

1 mulher.  

A amostra foi analisada com relação a distribuição dos pacientes por 

antecedentes raciais  brancos e não-brancos e comparados aos controles, conforme 

observado na tabela abaixo:  

 

Tabela 4: Distribuição de pacientes e controles por antecedentes raciais 

 Branco   Não-branco  Antecedente  

Ignorado  

 Total   

 N % N %  N % N % 

Casos  21 42 26 52 3 6 50 100 

Controles 69 62,1 42 37,9 0 0 111 100 

Total  90 55,9 68 42,24 3 1,86 161 100 

 

 

Podemos observar diferença quanto a distribuição de casos e controles por 

antecedentes raciais, onde nos casos temos 42% de brancos  contra 62,1% nos 

controles e de 52% de não-brancos contra 37,9% nos controles.   

Os índices encontrados em nossa população controle, até agora, refletem os 

dados da população brasileira, segundo dados do censo feito pelo IBGE (2006), onde 

56,5% da população declaram-se branca e 43,6% não-branca. Cabe ressaltar também 

que a nossa população controle foi composta de majoritariamente de alunos da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, com uma maioria de pessoas com 

antecedentes raciais branco.   

Dois pontos devem ser ressaltados: primeiro, em estudos tipo caso-controle, é 

necessário que as amostras do grupo controle sejam similares quanto a distribuição 

dos antecedentes raciais e gênero aos pacientes estudados. As freqüências alélicas 

podem variar entre os indivíduos do sexo masculino e feminino, assim como entre os 

diferentes grupos étnicos. Segundo, a população brasileira reflete o resultado de cinco 

séculos de miscigenação entre povos de quase todos os continentes (europeus, 

africanos e asiáticos), bem como de ameríndios autóctones, compondo uma das mais 

heterogêneas populações do mundo (CARVALHO-SILVA et al, 2001). É interessante 



também ter uma representação equitativa dos grandes grupos racias que compõem a 

população brasileira. Há pouquíssimos dados sobre a freqüência dos polimorfismos 

genéticos aqui estudados com a nossa população. Assim, a coleta de novos casos 

tanto como de controles terá prosseguimento para atingirmos uma ampliação e 

diversificação equitativa das amostras para maior embasamento em nossas análises.  

 

 

2- Distribuição dos Genótipos  

 

 

As amostras de DNA dos casos, seus progenitores e do grupo controle foram 

analisadas para determinação dos genótipos a partir da identificação dos 

polimorfismos no gene (SLC6A4) do transportador da Serotonina. Para o polimorfismo 

5-HTTLPR um produto de PCR de 484 pb identifica o alelo S, e um produto de 538 pb 

o alelo L. Para o polimorfismo de variações do número de repetições (VNTR) do intron 

2, um produto de PCR de 390 pb identifica o alelo  com 12 repetições, um produto de 

360 pb o alelo com 10 repetições e um produto de 345 pb o alelo de 9 repetições. Para 

o polimorfismo da 3�UTR, um produto de PCR de 741 pb identifica o alelo G e um 

produto de 689 pb identifica o alelo T.  

Não foi possível concluir a análise do número total das amostras de pacientes, 

devido a problemas ou nas amostras de DNA, ou na identificação dos genótipos. 

Apenas os dados referentes aos pacientes claramente genotipados, até o momento, 

encontram-se nas tabelas seguintes.  

 

 

 

 

 

 



Tabela 5: Distribuição genotípica e freqüência alélica observada dos polimorfismos no gene 

(SLC6A4) de pacientes e controles 

 n Distribuição genotípica (%) Freqüência alélica (%) 

  L/ L L / S S/ S L S 

Caso 34 23,33 53,34 23,33 50 50 

Controle 111 25,22 48,65 26,13 49,5 50,5 

  12r/12/r 12r/10r 10r/10r 12r 10r 

Caso 35 54,28 40 5,72 74,3 25,7 

Controle 111 54,05 39,64 6,31 73,9 26,1 

  G/G G/T T/T G T 

Caso 39 15,38 61,54 27,07 46,2 53,8 

Controle 111 26,13 53,15 20,72 52,7 47,3 

 

Tabela 6: Distribuição genotípica e freqüência alélica observada dos polimorfismos no 

gene (SLC6A4) nos sexos masculino e feminino, de pacientes e controles 

 sexo n Distribuição genotípica (%) Freqüência alélica (%) 

   L/ L L / S S/ S L S 

Caso M 29 15,79 47,37 36,84 48 52 

 F 5 33,33 33,33 33,33 60 40 

Controle M 44 29,55 40,91 29,55 50 50 

 F 67 22,39 53,73 23,88 49,3 50,7 

   12r/12r 12r/10r 10r/10r 12r 10r 

Caso M 30 56,67 36,67 6,66 75 25 

 F 5 40 60 0 70 30 

Controle M 44 56,82 31,82 11,36 72,7 27,3 

 F 67 52,24 44,78 2,99 74,6 25,4 

   G/G G/T T/T G T 

Caso M 34 17,65 58,83 23,53 47,1 52,9 

 F 5 0 80 20 60 40 

Controle M 44 29,55 50 20,45 54,5 45,5 

 F 67 23,88 55,22 20,90 51,5 48,5 

 



 

Quanto a distribuição dos genótipos, segundo a tabela 5, para o polimorfismo  

5-HTTLPR, observamos que há predominância do genótipo heterozigoto  (L/S) entre 

os casos (53,34%) como entre os controles (48,65%). Por outro lado, não há diferença 

significativa na distribuição dos genótipos L/L e S/S tanto nos casos e nos controles.  

Podemos observar também que os alelos L e S apresentam-se igual freqüência nos 

dois grupos.  

De acordo com a tabela 5, observamos que para o polimorfismo de VNTR do 

intron 2, o genótipo 12r/12r é o mais freqüente em ambos os grupos, enquanto o 

genótipo 10r/10r é o menos freqüente. Há diferença significativa na freqüência dos 

alelos 12r e 10r nos dois grupos. É possível observar também que em nossas 

amostras (pacientes e controles) analisadas não foi identificado o alelo com 9 

repetições. Para o polimorfismo da 3�UTR, os dados demonstram que também há 

predominância do genótipo heterozigoto na população controle (53,15%)  como nos 

casos (61,54%), porém o genótipo TT apresenta-se numa freqüência maior que o 

genótipo G/G nos casos, ocorrendo o inverso no grupo controle.  

As distribuições gênicas e genotípicas para todos os polimorfismos foram 

calculadas e não há desvio significativo do equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

Quando observamos a distribuição do genótipo por sexo na tabela 6, 

verificamos que a mesma se deu muito irregularmente entre os pacientes, isso porque 

o sexo feminino é representado por apenas 5 indivíduos não sendo possível 

estabelecer alguma tendência. Entre os pacientes do sexo masculino, observamos 

que há predominância (56%) do genótipo heterozigoto (L/S) no polimorfismo 5-

HTTLPR, enquanto para o polimorfismo de VNTR do intron 2, o genótipo homozigoto 

(12r/12r) é o mais freqüente (53,85%). Para o polimorfismo da 3�UTR, os dados 

demonstram entre pacientes dos sexo masculino o genótipo heterozigoto (G/T) 

também é o mais freqüente (58,83%). 

Não se observa diferença significativa na distribuição dos genótipos L/L e S/S, 

mas amostras de pacientes do sexo masculino (20% e 24%, respectivamente).  

Podemos observar também que os alelos L e S apresentam-se freqüência similar 

(48% e 52% respectivamente). Por outro lado, observa-se diferença significativa na 

distribuição dos genotipos 12r/10r (38,46%) e 10r/10r (7,69%). O alelo 10r apresenta-

se em menor freqüência entre os pacientes analisados (26,93%). 

 



Em relação às amostras do grupo controle, observamos, na tabela 6, que em 

ambos os gêneros o genótipo 12r/12r é o mais freqüente, freqüência maior que  50%. 

Apesar do genotipo 10r/10r ser o menos frequente nos dois gêneros, notamos uma 

diferença entre os sexos, onde o genótipo 10r/10r é mais freqüente em homens do que 

em mulheres. Em ambos os gêneros o alelo 12r é muito mais freqüente do que o alelo 

10r. As distribuições gênicas e genotípicas foram calculadas e se encontram em 

equilibrio de Hardy-Weinberg nesta amostra (÷2=0,080, P>0,05.) 

Para o polimorfismo de VNTR do intron 2, de acordo com a tabela 6, 

observamos que em ambos os gêneros o genótipo L/S é o mais freqüente. Porém 

notamos uma tendencia entre os sexos, onde o genótipo L/L é mais freqüente em 

homens do que em mulheres. Nos dois gêneros não há diferença significativa na 

frequenca dos alelos L e S. As distribuições gênicas e genotípicas foram calculadas e 

se encontram em equilibrio de Hardy-Weinberg nesta amostra (÷2= 0,081, P>0,50). 

Em relação ao polimorfismo da 3�UTR da região promotora, foi observado a 

maior freqüência do genótipo heterozigoto, em ambos os sexos. Em ambos os 

gêneros o genótipo G/G é o mais freqüente do que o genótipo T/T, e em ambos o alelo 

G é mais freqüente do que o alelo T. As distribuições gênicas e genotípicas foram 

calculadas e se encontram em equilibrio de Hardy-Weinberg nesta amostra (÷2= 0,486, 

P>0,50). 

 Nossos dados iniciais quanto a analise do polimorfismo do número de 

repetições no intron 2 vão de encontro com o que é descrito na literatura. Em um 

estudo com população coreana foi demonstrada uma predominância significativa do 

alelo 12r (90,4%) em comparação com o alelo 10r (9,6%), assim com uma 

predominância do genótipo 12r/12r (82,5%) (KIM et al. 2002). Mulder et al. (2005) 

também observou uma transmissão preferencial do alelo 12r, sugerindo uma 

associação de tal alelo com comportamentos compulsivos-rígidos. O polimorfismo do 

intron 2 do gene do transportador tem sido associado a transtornos afetivos e foi 

provado sua atuação como um regulador transcricional, proporcionando assim um 

potencial mecanismo de contribuição para a sua suscetibilidade ao autismo 

(BETANCUR et al. 2002).  

Com relação ao polimorfismo 5-HTTLPR, nossos resultados se mostram 

diferentes dos resultados encontrados na literatura. Esau et al. (2007) apresenta uma 

freqüência de 85,67% para o alelo L e 14,33% para o alelo S, em um estudo em um  

realizado em uma população controle proviniente da África do Sul. Já Lotrich et al. 

(2003), reporta um freqüência de 60,94% para o alelo L e de 39,06% para o alelo S, 



em uma população controle também sulafricana. Murukami et al. (1999), mostram uma 

freqüência maior do alelo S (80,94%) em comparação com o alelo L (19,06%), em 

uma população controle formada por japoneses. Guhathakurta et al. (2006), também 

relata uma maior porcentagem do alelo S (68,53%) em relação ao alelo L (31,47%), 

em um grupo controle indiano.   

Na análise do nosso grupo controle encontramos algumas diferenças entre os 

diferentes grupos raciais (dados não apresentados), porém não podemos confirmar 

estes dados, pois em nossa amostra não havia um equilíbrio entre os diferentes 

grupos raciais que compõem a população brasileira. Na nossa amostra há uma sub-

representação dos grupos de antecedentes Oriental e Negra. Os dados sugerem que 

uma análise amostral maior de indivíduos da população brasileira trará importantes 

dados sobre a distribuição destes polimorfismos na nossa população em contraponto 

aos dados descritos da literatura sobre populações mais homogêneas.  

Apesar do número reduzido da nossa amostra, os nossos resultados são 

importantes, pois compõem um levantamento inicial de dados para investigar variantes 

de três polimorfismos funcionais do gene SLC6A4 e suas relações com 

comportamentos específicos do TID.  Para confirmar nossos resultados de distribuição 

genotípica e analisar as correlações possíveis, um número maior de amostras de 

pacientes, a ampliação e diversificação equitativa das amostras do grupo controle são 

necessárias.  O maior número de dados associados aos instrumentos utilizados para 

definir clinicamente os diferentes subgrupos na nossa amostra de pacientes TID 

resultarão em um maior embasamento de nossas análises. Há descrições na literatura 

de associações destes polimorfismos com endofenótipos do espectro autista (LONGO 

et al, 2009, HU et al, 2006; COUTINHO et al, 2004; TORJAM et al, 2001). Os trabalhos 

associam um ou outro polimorfismo dentro de um mesmo grupo de amostras, aqui 

pretendemos correlacionar as análises dos três polimorfismos com endofenótipos do 

TID em casos da nossa população. Isto amplifica o número de informações e 

correlações que podem ser geradas, resultando em um maior embasamento ao 

trabalho.  

 Devemos ressaltar que este projeto foi primordial para a consolidação do 

grupo de pesquisa na instituição, sua associação com o grupo de pesquisa sobre 

autismo do curso de pós-gradução em Distúrbios do desenvolvimento da UPM e 

possibilitou a capacitação de alunos e pessoal técnico na área de pesquisa cientifica. 

Diretamente este projeto já resultou em dois trabalhos apresentados em 

congressos/reuniões cientificas e dois trabalhos de conclusão de curso (um já 



finalizado e outro com apresentação prevista para maio/2010). Com os recursos 

obtidos neste projeto será possível dar continuidade ao trabalho. Já está prevista uma 

reunião com o corpo clinico da AVAPE (Associação para Valorização e Promoção dos 

Excepcionais) em 20/04/2010 com vistas a programar novas coletas de amostras de 

pacientes, bem como a associação com o projeto QUALIMACK e com o serviço de 

genética médica da UNIFESP, para a obtenção de amostras do grupo controle. O 

MackPesquisa será informado, de todos os dados resultantes do prosseguimento 

deste trabalho, bem como terá o devido crédito nos trabalhos apresentados e/ou 

publicados oriundos deste estudo. 
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